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 Contextualização do ORCID
 Atores e responsabilidades

Pauta da
reunião

 Ações nacionais e individuais
 Workflow
 Planejamento e deliberações

Porque estamos fazendo isso?

Cenário atual

Cenário futuro

Vários sistemas

Sistemas operando
integrados

Vários identificadores

Uso de identificadores
padrão

Falta de Integração
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manual

Replicação da informação

Maior qualidade de dados
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Colaboração
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Univer
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CV

Pesquisador
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Reposi
tórios
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Maior qualidade da informação

Univer
sidade
HUB

Fomento

Input once reuse multiple
Editoras

A entrada da informação é única pelo pesquisador,
e deve ser reaproveitada em todos os demais
sistemas

Video PTCRIS

CV

A economia em poupar tempo

DECRETO Nº 8.789, DE 29 DE JUNHO DE 2016: Dispõe sobre o
compartilhamento de bases de dados na administração pública
federal.
 Acesso aos dados sob gestão de órgãos e entidades da
administração pública federal tem como finalidades:

Alinhamento com
orientação federal de
compartilhamento
de dados e acesso
aberto

 simplificação da oferta de serviços públicos;
 a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento
de políticas públicas;
 a análise da regularidade da concessão ou do pagamento de
benefícios, ou da execução de políticas públicas; e
 a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados constantes
das bases de dados
 Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação
técnica ou ajustes congêneres para a efetivação do
compartilhamento das bases de dados

 Individualidade e identidade de cada membro

Pontos
importantes de
esclarecimento

 Cada sistema mantém sua estrutura atual, com
ajustes para que possa fazer a integração com os
demais
 ORCID entra como um complemento aos sistemas
atuais e não como um substituto

 A troca de dados entre sistemas tem como objetivo
popular os próprios sistemas  benefícios mútuos

Responsabilidades

Líder Administrativo do
Contrato
- Suporte administrativo
- Contato central com
ORCID e demais membros
- Responsável pelas
contratações
- Organiza reuniões dos
membros

Coordenação técnica
- Terá um responsável
designado para ser treinado
pela equipe da ORCID
- Suporte técnico para
implementação da API
- Preparação de
documentação técnica

Grupo Gestor
- Planejamento
- Decisões a nível nacional

- Alinhamento das
atividades
- Cada membro planeja sua
integração, utilizando-se do
suporte técnico da RNP

 Campanha de divulgação do consórcio e
conscientização dos pesquisadores para fazerem
seu registro ORCID  mostrar as vantagens

Ações
Nacionais

USP

Video PTCRIS
Video Australia

Planejamento (macro)
Reunião kickoff

Planejamento comunicação

Entrevista RNP

Mapeamento das integrações
Planejamento
(macro)

Preparação de material

ORCID treina pessoal da RNP
Validação com grupo gestor

RNP cria canal de suporte para os membros

Integrações de cada sistema

Divulgação para comunidade

Apresentação da ORCID
Abordagem estratégica
Ana Heredia

 ORCID – quem somos e o que fazemos
 Nossa experiência com consórcios
 Por que estas instituições são importantes para o
ecossistema?
 Interoperabilidade – entre uma vez, use sempre

 Equipe ORCID

Abordagem
estratégica






Laure Haak – Diretora Executiva
Matt Buys – Diretor de Afiliações
Ana Heredia – Diretora Regional
Ana Patrícia Cardoso e Ana Vera Wynne –
Especialistas de Engajamento Comunitário
 Angel Montenegro – Arquiteto de Software

 Responsabilidades de ambas as partes

A visão para o Brasil

PUBLISHER
Assert Authorship

IES

EDITORAS

PESQUISADORA
0000-0001-7862-8955

CONNECT

COLLECT

FUNDER
Assert AWARD

EMPLOYER
Assert Affiliation

 Identificar a Organização Líder do Consórcio e o contato principal
 Determinar como o consórcio será fundado
 Identificar o modelo de suporte e o modelo de recuperação de custos para a
equipe do consórcio
 Elaborar a política do consórcio, delineando objetivos do consórcio, critérios de
associação, princípios de governança e como o progresso será monitorado
 Solicite participação no consórcio
 Determine se a implementação será através de uma plataforma central, de forma
distribuída, ou em uma abordagem mista central / local

Responsabili
dades do
Consórcio

 No mínimo, faça uma descrição do cargo e divulgue uma vaga para a contratação
de equipe de gerenciamento da comunidade
 Desenvolva uma página Web com informações sobre o líder do consórcio, contato
de suporte e informações básicas sobre as melhores práticas ORCID
 Contrate e treine pessoal de gerenciamento comunitário
 O pessoal principal/relevate do consórcio deve participar do treinamento da
ORCID

 A equipe de suporte completa o treinamento e as tarefas da ORCID
 Contato inicial com todos os membros do consórcio, incluindo instruções sobre
como entrar em contato com a equipe de suporte e se comunicar com outros
membros do consórcio
 Entrada de detalhes das organizações membros do consórcio na base de dados
de membros ORCID

 Lançamento oficial do consórcio

 Responder às questões do consórcio
 Apoiar discussões sobre a política do consórcio
 Fornecer apresentações para outras lideranças do
consórcio

Responsabili
dades da
ORCID

 Fornecer formação básica ao pessoal líder do
consórcio
 Fornecer acesso a páginas de autogestão de
membros para coletar informações sobre membros
do consórcio
 Fornecer treinamento aprofundado para a equipe
de gerenciamento comunitário, revisar as tarefas e
fornecer feedback
 Contato inicial com os membros do consórcio para
introduzir pessoal e recursos da ORCID
 Apoiar o lançamento oficial do consórcio

Apresentação da ORCID
Abordagem técnica

Ana Patrícia Cardoso e Ana Vera Wynne

INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DA ORCID API
INFORMAÇÕES BÁSICAS
1.

Obter permissão do pesquisador
Permissões (scopes) = ler, atualizar ou deletar (remover)

2.
3.
4.

Armazenar o ORCID iD, token de acesso, “put
codes”
Ler / Atualizar o registro ORCID
Apresentar ORCID iDs (em publicações, em perfis, na
metadata, em relatórios, assinaturas de email, etc)

ASPECTOS TÉCNICOS
1. REST= Interação com a API através de chamadas HTTP (software: cURL,
integrações customizadas: PHP, Python, Ruby, Java, etc)

2.
3.
4.

OAuth 2.0 “3-legged”: protocolo de autorização
XML/JSON formato na troca de informações
Para acessar a API você precisará de um Client ID e um Client Secret
(que a ORCID fornece)

CONSIDERAÇÕES
Identificar um Líder Técnico do Consórcio, que será o contato principal de sua
Comunidade com a equipe da Comunidade ORCID, e cujas responsabilidades incluem:
1.
2.
3.
4.
5.

Oferecer suporte técnico e administrativo para os membros do Consórcio
Apoiar/instruir novos membros (“on-boarding”)
Expandir o número de membros do Consórcio
Manter toda documentação atualizada
Participar ativamente da Comunidade do Consórcio
Desenvolver e manter programas e materiais de comunicação e engajamento

A ORCID oferece:
1.
2.
3.
4.

Apoio administrativo e técnico para o Líder Técnico do Consórcio
Treinamento e apoio para o Líder Técnico do Consórcio
Apoio técnico avançado (Nível 2 e 3) para o Líder Técnico e para organizações
membros do Consórcio
Materiais para implementação, como instruções técnicas, para comunicação
e engajamento

CONSÓRCIO NACIONAL DO ORCID
1.

Desenvolver um plano de comunicação
1. Plano geral para o Consórcio,
2. Plano individual para cada organização

2.

É importante engajar os pesquisadores antes do lançamento de cada integração
(pois sem sua permissão, não é possível interagir com seus registros ORCID).
Principais objetivos:
1. Gerar confiança, ao auxiliar o pesquisador preenchendo seu registro com
informação enquanto organização de confiança.
2. Educar o pesquisador sobre a ORCID
3. Publicar artigos, blogs, organizar workshops, divulgar suas integrações, etc

3.

Desenvolver os objetivos e requerimentos específicos de sua integração e definir
os “pontos de contato” ideais, onde o pesquisador conecta seu ORCID iD
(individualmente por organização, e/ou conjuntamente)

4.

Avaliar exemplos de outros consórcios nacionais (NZ, Austrália, Portugal)

Proposta de Trabalho –
Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa
Claudio Silva
Carolina Souza

 Abordagem





Levantamento de dados/coleta de dados
Mapa da integração
Integração das plataformas
Suporte e treinamento

 Suporte centralizado e Treinamento

Papel da RNP

 Equipe dedicada





Gerência de Projetos
Comitê Técnico – Gestão de Identidade
Arquiteto de software
Analista sênior

 Entregas
 Serviço integrador das plataformas
 Plano de Comunicação
 Modelo de Sustentabilidade do Consórcio

Resultados da Fase de
Imersão
Carolina Souza
RNP
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4

Entrevistas em profundidade
Instituições envolvidas
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1 As

expectativas dos membros em
relação ao consórcio estão alinhadas

“Precisamos que todos falem a mesma
língua”
“A ideia é criar uma massa de dados
autenticada”

Em todas as entrevistas, promover a
integração (interoperabilidade) entre os
sistemas apareceu como o grande
interesse comum em torno do consórcio
nacional ORCID. Além disso, todos os
membros esperam que, por meio do
consórcio, colete-se um maior volume de
informações verificadas e autenticadas,
possibilitando a produção de indicadores
e métricas confiáveis que possam apoiar
o desenvolvimento e revisão de políticas
púbicas, assim como dar visibilidade aos
investimentos feitos pelas agências de
fomento.

“Precisamos tornar público o que é financiado
pelo governo”

Como podemos atender essas expectativas no
projeto piloto?
Quais seriam os objetivos gerais e específicos
do consórcio nacional?

2

O consórcio nacional fortalece os
sistemas

“O consórcio é uma oportunidade de
empoderar o Lattes.”

“Esse consórcio tem o poder de alavancar o
BRCRIS.”
Além dos interesses comuns, os membros
possuem interesses específicos em torno
do consórcio, principalmente em relação
aos seus próprios sistemas. No caso da
CAPES, espera-se fortalecer a Plataforma
Sucupira e melhorar a Avaliação
Quadrienal. O CNPq busca fortalecer a
Plataforma Lattes e o IBICT vê um
consórcio como uma oportunidade para
alavancar o projeto BRCRIS. Portanto, a
visão que se tem é a de que o ORCID não
substitui nenhum sistema, muito pelo
contrário, ele é uma ferramenta para
fortalecê-los.

Como podemos fortalecer e alavancar os
vários sistemas por meio do consórcio?

3 O ORCID é apenas uma peça no quebracabeça
“ORCID é o primeiro passo de algo muito
maior”
“O ORCID não é uma panaceia”
Os membros do consórcio percebem o
ORCID como das ferramentas de
integração que irá possibilitar a
interoperabilidade dos sistemas. Nesse
sentido, todos concordam que a ideia do
consórcio é muito maior que o ORCID,
mas que ele é uma peça importante para
promover a integração entre os sistemas
dentro do ecossistema CRIS.

Quais outras ferramentas de integração serão
necessárias
para
promover
a
interoperabilidade entre os sistemas?

4

Alinhamento e engajamento dos
membros como fatores críticos de
sucesso

“Nós queremos resolver esse problema em
conjunto”
“É preciso pensar em um desenvolvimento
colaborativo”
“O discurso tem que estar alinhado”

Todos os entrevistados frisaram que o
sucesso do consórcio depende do
alinhamento entre os membros e do
engajamento de todos. Nesse sentido,
foram sugeridas reuniões periódicas, a
composição de um comitê permanente
(técnico e estratégico) e a criação de um
canal de comunicação para o consórcio.
A colaboração entre os membros é
essencial para a execução dessa Iniciativa.
Outro fator crítico bastante citado foi a
definição clara dos papéis de cada
membro. O CNPq reforçou a importância
de formalizar o consórcio.

“Precisamos sentar na mesma mesa”

Como podemos manter
alinhados e engajados?

os

membros

5 Preocupação com o modelo de
sustentabilidade do consórcio

“Nós já estamos pensando lá na frente como
isso vai funcionar”

“Precisamos pensar em formas de tornar o
consórcio sustentável”
Uma preocupação bastante evidente de
todos os membros do consórcio
entrevistados é a definição de um modelo
de sustentabilidade do consórcio para os
próximos anos. Questões sobre o
pagamento da taxa anual de filiação ao
consórcio, adesão de novos membros e
suporte foram levantadas durante as
entrevistas.

Como podemos desenvolver um modelo de
negócios para o consórcio que seja
sustentável à longo prazo?

6

Desconhecimento
sobre
o
funcionamento do ORCID por parte de
alguns membros
“A ideia do consórcio é excelente, mas não
vejo necessidade de utilizar o ORCID”
Para alguns entrevistados, não está claro
o papel do ORCID nesse consórcio,
possivelmente, por não conhecerem a
fundo o funcionamento da ferramenta.
Essa falta de conhecimento, fez com que
alguns entrevistados tivessem uma
percepção errônea sobre o papel do
ORCID e sobre as próprias expectativas
da Instituição em torno do consórcio.

Como podemos alinhar o conhecimento sobre
o funcionamento do ORCID entre os membros
do consórcio?

7 “More research, less paperwork, better
information”

Quando perguntados sobre qual seria o
maior valor (benefício) que o consórcio e
o ORCID entregam para o pesquisador,
como usuário final, todos os membros
frisaram a questão da automatização do
preenchimento de dados nos vários
sistema das agências, possibilitando que
o pesquisador só tenha que preencher
suas informações uma vez. Desta forma,
ele gastaria menos tempo com atividades
operacionais, podendo investir esse
tempo em pesquisa. Além disso, o
pesquisador teria acesso a informações
autenticadas e mais confiáveis.

“O ORCID gera uma economia de tempo
para o pesquisador”
“Com o ORCID, o pesquisador ganha
tempo de pesquisa”

Como podemos fazer o
reconhecer esses benefícios?

pesquisador

8 Mostrar os benefícios versus tornar
obrigatório
“ORCID não pode ser visto pelo
pesquisador como mais um número,
mais um ID”

Quando questionados sobre qual seria a
melhor maneira de incentivar os
pesquisadores a aderirem ao ORCID,
alguns entrevistados afirmaram que o
convencimento por meio dos benefícios
seria o melhor caminho. Outros
defenderam que para atingir um número
maior de pesquisadores de forma mais
rápida e eficiente, a melhor maneira seria
adotar o ORCID como critério obrigatório
nos sistemas e nos editais. A CAPES
entende que é preciso seguir os dois
caminhos: tornar mandatório de forma
que os pesquisadores entendam os
motivos da obrigatoriedade e vejam por
si só os benefícios.

Como podemos promover uma grande adesão
dos pesquisadores ao ORCID em um curto
espaço de tempo?

9 Criar uma identidade única para o
consórcio é fundamental

“Nós precisamos chegar no mesmo
público por fontes diferentes”

“Temos que mostrar uma identidade
única do consórcio”
Foi unânime a resposta dos entrevistados
quando questionados sobre como deveria
ser feita a divulgação do consórcio. Todos
concordaram que a divulgação deve ser
um esforço conjunto de todos os
membros e que é fundamental a criação
de uma identidade única para o consórcio
que seja adotada por todos os membros.
A comunicação deve ser feita por
múltiplos canais e deve ressaltar os
benefícios que o consórcio gera para os
pesquisadores.

Como podemos criar um plano de
comunicação que atinja o mesmo público por
diversos canais?

10 RNP como integradora

e braço

técnico do consórcio

“Eu vejo a RNP como um grande
intérprete”

“A RNP tem esse papel de ligar os membros”
“Eu vejo a RNP como um grande HUB”
Ao serem questionados sobre qual seria o
papel da RNP no consórcio, todos os
entrevistados
concordaram
que
enxergam a RNP como um agente
integrador dos membros e um braço
técnico do consórcio, responsável pelo
suporte à integração dos sistemas devido
sua expertise na área. A neutralidade da
RNP também foi ressaltada, posição
favorável para que articule e converse
com todos os membros do consórcio.

Como podemos potencializar o papel da RNP
como integradora e braço técnico dos
membros do consórcio?

Desdobramentos

 Evento de lançamento em março

Ações e
Desdobramentos

 Desenvolvimento do consórcio e inclusão de novos
membros
 Finep
 IES
 Definir estratégia de inclusão

Discussões e
deliberações

